ALS EERSTE
Dit is een gespreksblad om naar aanleiding van de jaarthemadienst op 31 januari 2021 in de miniwijk of
bijbelstudiegroep verder in gesprek te gaan over het jaarthema. De woorden uit het lied van Ramses
Shaffy staan daarin centraal. Deze keer het woord ‘huil’ met als uitwerking: Bij God in tegenslagen. Omdat
fysiek bij elkaar komen nu niet kan, wordt er rekening mee gehouden dat het een online ontmoeting is.
Belangrijk is in ieder geval om de tijd goed te bewaken, sla gerust iets over omwille van de tijd.
A. Maak eens een rondje waarbij je allemaal
1. een belangrijke of recente tegenslag in je leven benoemt (probeer het zo concreet mogelijk te
maken) en
2. aangeeft welke rol God daarbij speelde.

ALS TWEEDE
B. Neem ongeveer een minuut of 4 om de tekst van 2 Samuël 12,15-23 apart te lezen.
1. Noem allemaal 1 of 2 dingen in de houding van David die je opvallen. Laat iemand dit noteren
of deel het in de chat.
2. Wat neem je voor jezelf mee uit de dingen die genoemd zijn?
C. David zoekt God voor 7 dagen. Ken je momenten dat je je voor langere tijd echt op God hebt
gericht? Hoe was dat?

ALS DERDE
Lees de tekst van Romeinen 8

Romeinen 8:35-39
35

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede,
gevaar of het zwaard? 36 Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als
schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 38Ik
ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,
39
hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
D. Wat betekent het om in alles te zegevieren dankzij hem die ons heeft liefgehad? (vers 37)
E. Wat zou je vanuit deze tekst in je gebed mee willen nemen? Laat iemand het noteren, of deel het
in de chat en gebruik het om de avond mee af te sluiten in gebed.
F. Heb of ken je een voorbeeld van een tegenslag die uiteindelijk werd overwonnen en waardoor
jij/hij/zij er sterker uitkwam?

